Obec Radonice
Rada obce
Zápis č. 33/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 16. 10. 2017 na obecním úřadě v Radonicích
Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž
zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.
Přítomno:
5 členů
Hosté:
Ing. P. Chmel
Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA
Kontrola plnění usnesení:
RO 31/3 e) zajištění odpovědi na dopis společnosti KAZIKO a.s., že obec jako objednatel zakázky
„Základní škola Radonice – 1. etapa“ na svém stanovisku o vyměření smluvní pokuty trvá (starosta
obce a stavební technik obce), splněno
Pořad jednání:
33/1
33/2
33/3

Základní škola Radonice – 1. etapa
Cenová nabídka na dodávku a nastavení zálohovacího zařízení
Faktury

33/1

Základní škola Radonice – 1. etapa

a) Rada obce schvaluje dopis zaslaný společnosti KAZIKO a.s. (příloha č. 1).
b) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice –
1. etapa“ (příloha č. 2).
c) Rada obce vyslechla informaci starosty obce a stavebního technika obce o situaci na stavbě
základní školy, kde i nadále přetrvává a prohlubuje se skluz oproti schválenému harmonogramu.
Na stavbě pracuje nedostatečný počet pracovníků. Jsou zaměstnáváni nelegální pracovníci, takže
po zásahu cizinecké policie dne 10. 10. 2017 má zhotovitel k dispozici pouze 4 manuální
pracovníky, a to od subdodavatelské firmy neschválené obcí. Na stavbě není dodržována pracovní
doba, stálá přítomnost mistra nebo stavbyvedoucího, není dodržována BOZP, závady způsobené
technologickou nekázní nejsou odstraňovány ve stanovených termínech. Zhotovitel stále nedodal
doklady o kvalifikaci pracovníků. Po zjištění hrubého porušení technologické kázně (chybně
provedená výztuž věnců a překladů 1.NP) byl dodavatel vyzván, aby doložil prohlášení své

oprávněné osoby (Ing. Šindelář, ČKAIT 0002286), že uložení stávající výztuže je provedeno
v souladu s projektovou dokumentací a ČSN – zhotovitel nedodal.
d) Rada obce po obsáhlé diskuzi uděluje plnou moc Advokátní kanceláři Karo, Lašmanský
& Partners s.r.o., Praha 1 k zastupování obce v jednáních se společností KAZIKO a.s., přípravě
k odstoupení od smlouvy a organizaci nového výběrového řízení na nového dodavatele.
Hlasování:
Pro: 5

33/2

Proti:

0

Cenová nabídka na dodávku a nastavení zálohovacího zařízení

Rada obce projednala a schválila cenovou nabídku Pavla Špičky, Mratín na dodávku a nastavení
zálohovacího zařízení ve výši 33.240,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 5

33/3

Proti:

0

Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:
a) faktury č. 13/17 za vypracování projektové dokumentace na akci „Komunikace a inženýrské sítě
pro výstavbu 16 RD na parc. č. 205/9“ a za vyřízení stavebního povolení a vodoprávního
rozhodnutí Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 89.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 5

Proti:

0

USNESENÍ č. 33/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 16. 10. 2017
Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:
Bod 33/1 a)
- dopis zaslaný společnosti KAZIKO a.s.
Bod 33/2
- cenovou nabídku Pavla Špičky, Mratín na dodávku a nastavení zálohovacího zařízení ve výši
33.240,- Kč bez DPH.
Bod 33/3 a)
- proplacení faktury č. 13/17 za vypracování projektové dokumentace na akci „Komunikace a
inženýrské sítě pro výstavbu 16 RD na parc. č. 205/9“ a za vyřízení stavebního povolení a
vodoprávního rozhodnutí Ing. Aleši Moudrému, Dehtáry ve výši 89.000,- Kč bez DPH.
B. Uděluje:
Bod 33/1 d)
- plnou moc Advokátní kanceláři Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., Praha 1 k zastupování
obce v jednáních se společností KAZIKO a.s., přípravě k odstoupení od smlouvy a organizaci
nového výběrového řízení na nového dodavatele.
C. Bere na vědomí:
Bod 33/1 b)
- Zápis č. 27 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.
Bod 33/1 c)
- informaci starosty obce a stavebního technika obce o situaci na stavbě základní školy.

….…………….……………………
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

